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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Nem érkezett új tagosodási kérelem.
Jelenleg 111 tagja van az Egyesületnek.

Szánthó Lénárd Lajos: Írtak néhányan, hogy le szeretnének kerülni a levelező listáról.

2. Országos programok
• BSS

2017. július 17-23 között kerül megrendezésre Siófokon. Több National Committee is
hirdette, hívtak meg embereket az eseményre és az IAPS is kiteszi a hirdető felületeire.
Facebook-on az eseményt folyamatosan aktívan tartjuk. Az előadók listája is lassan
teljes lesz, bár sokan még nem válaszoltak az e-mailre, amit küldtünk nekik. Néhány
jelentkezőnek vízumot is kell intéznie.

• Német csereprogram
Szállást találtunk, viszonylag jó helyen 20 és 10 fős felosztásban. Átlagosan 3600 forint
lenne egy főre éjszakánként. A dátumot még nem döntöttük el, szeptember helyett a
diákok szempontjából októberben jobb lenne, de ez az Atommagkutató Intézet és a jDPG
válaszától is függ. Támogatókat még mindig keresünk.

• Nyifff
2017. április 28. és május 1. között kerül megrendezésre. Voltak problémák a kommuni-
kációval a Mafihe és a főszervező, Dávid Gyula között, de ezeket igyekeztünk megoldani.
A szállás le van foglalva. A héten kihirdetjük és egy hónapig lehet jelentkezni. Felmerült,
hogy lehet ősszel jobb lenne megszervezni, de akkor is hiány volt jelentkezőkből.

3. Mafigyelő, médiamegjelenések
A BSS plakátok már készen vannak, csak ki kell nyomtatni, és a Helyi Bizottságoknak elkül-
deni, hogy ők is tudjanak kirakni belőle. Ismét felmerült az egységes dizájn, mely alapja a Pál
Bernadett által tervezett logók és a honlapokat ezekhez igazítjuk.

4. Informatikai fejlesztések, honlap
A honlap teljesen szétcsúszott egy poszt miatt, de ez azóta korrigálva lett, illetve Hegedüs
Dávid kérte, hogy a meghívók elnökségire vagy vezetőségire ne a hírek között jelenjenek meg,
hanem legyen erre a célra egy külön rész a honlapon.

2



5. Egyebek
Maróti János Endre ismét felhívta rá a figyelmet, hogy a bemutatkozásokat még mindig nem
küldték el többen.

Hegedüs Dávid 19:10-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2017. március 20.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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